MOTO KLUB "VJEŠTICE" OGULIN

PRAVILNIK
 Pravilnik je sačinjen u skladu sa Statutom moto kluba.
 Klub o svojem radu obavještava svoje članove usmeno, telefonom,
pismeno, preko interneta ili SMS porukom.
 Za obavljanje poslova klub koristi pečat i znak kluba. Znak kluba je izvezen
na platnu kao veliki znak i mali znak.
 Svakom članu kluba pripada jedan veliki i jedan mali znak kluba koje
dobije kad ispuni pristupnicu, plati članarinu i postane član kluba.
 Svaki član kluba mora imati na vidnom mjestu prišiven mali znak kluba.
Na leđima mora imati prišiven veliki znak kluba.
 Svaki član kluba mora sudjelovati u radu kluba a naručito pri organizaciji i
realizaciji moto susreta ili drugih događaja iz programa kluba. U slučaju
nemogućnosti izvršenja dobivenih zadataka član kluba je dužan o tome
obavijestiti organizatora.
 Svaki član kluba prilikom javnih moto događaja, susreta, izleta i moto
susreta, bilo kod kuće ili u gostima, dužan je imati propisane oznake kluba.
 Svaki član kluba dužan je uredno plaćati članarinu do 30.06. za tekuću
godinu.
 Svaki član kluba dužan je spriječiti bilo kakvu zlouparabu oznaka kluba.
Ukoliko dođe do bilo kakve zlouporabe oznaka kluba posljedice snosi
pojedinac - član kluba, neovisno o Klubu.
 Sukobi i nesuglasice među članovima kluba ili s članovima ostalih klubova
su teško kršenje statuta i pravilnika, te će Sud časti u najkraćem mogućem
roku odlučiti o sankcijama prema članovima koji su sudjelovali u sporu.
 Tijekom godine pratiti će se rad članova Kluba, evidentirati njihovi dolasci
na aktivnosti Kluba (radne akcije, moto susrete…)
 Izvršni odbor sastati će se jednom godišnje u vezi revizije popisa članstva,
prije skupštine Kluba i donijeti odluku o ostanku u Klubu ili izbacivanju iz
Kluba članova koji ne poštuju odredbe statuta i ovog pravilnika te o tim
odlukama obavijestiti te članove.
 Podupirući član ima pravo na malu oznaku, a veliku oznaku može kupiti.
 Ovaj pravilnik je prihvaćen na skupštini Moto kluba "Vještice"
dana
Predsjednika Kluba

